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La recerca a la UVic-UCC,  
un àmbit de creixement

E
n els darrers anys, la Uni-
versitat de Vic - Universi-
tat Central de Catalunya 
s’ha situat en un entorn 
competitiu pel que fa la 

recerca. Els seus 21 grups de recer-
ca, 17 dels quals compten amb el 
reconeixement de la Generalitat 
de Catalunya, en són la unitat bà-
sica. Les seves àrees d’especialit-
zació són les ciències experimen-
tals, les ciències humanes, les ci-
ències mèdiques i de la salut, i les 
ciències socials. Les activitats de 
recerca, transferència de coneixe-
ment i divulgació científica que 
porten a terme els grups de recer-
ca de la UVic-UCC han crescut i 
s’han consolidat, alhora que ho ha 
fet la competitivitat i els acords 
amb empreses i institucions, fet 
que contribueix al desenvolupa-
ment territorial.  

Càtedres transversals 
Per altra banda, la UVic-UCC ha 
creat una estructura de càtedres 
creixent, transversal i molt dinàmi-
ca amb l’objectiu d’incorporar ta-
lent i visions complementàries a 
les àrees d’estudi que li són pròpi-
es. Actualment, la Universitat 
compta amb 9 càtedres en diver-
sos àmbits del coneixement, entre 

Compta amb 21 grups d’investigació en diverses àrees d’especialització

L’Escola de Doctorat de la Uni-
versitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya ha apos-
tat, des de bon comença-
ment, per promoure entre els 
grups de recerca de la Univer-
sitat i entre el món industrial i 
empresarial la generació de 
projectes que puguin inte-
grar-se en el Pla de Doctorats 
Industrials, l’objectiu del qual 
és contribuir a la competitivi-
tat i internacionalització de la 
indústria catalana, reforçar 
els instruments per captar el 
talent que genera el país i si-
tuar els futurs doctors en 
condicions de desenvolupar 
projectes d’R+D+I en una em-
presa.  Per a una Universitat 
com la UVic-UCC amb una for-
ta voluntat d’inserció en el 
teixit econòmic, cultural i so-
cial que l’envolta, el vincle en-
tre formació universitària 
d’alt nivell, la recerca avança-
da i la transferència de conei-
xement al sector productiu, 
esdevé un objectiu estratègic 
de primer ordre.  

L’aprofundiment en habili-
tats d’investigació, d’organit-
zació i de comunicació que tot 
doctorat exigeix, no ha de te-
nir la finalitat d’acotar el seu 
impacte només al si de l’aca-
dèmia, fins fa un temps, l’únic 
horitzó professional d’una 
persona amb el títol de docto-
rat. Ha de servir, en tant que 
recerca d’excel·lència, per in-
novar en tots els àmbits en els 
que sigui possible desenvolu-
par propostes de millora grà-
cies a la recerca doctoral. No 
es tracta d’una migració forço-
sa dels doctorands cap a acti-
vitats fora de la Universitat, 
sinó d’ampliar els espais que 
li són propis a la recerca i inno-
vació i que, cada vegada, són 
més i amb més interseccions 
entre el món universitari i el 
món productiu.

ESCOLA DE DOCTORAT  
DE LA UVIC-UCC

El professor de la Facultat d’Edu-
cació, Traducció i Ciències Huma-
nes de la UVic-UCC i coordinador 
del grup de recerca en Educació, 
Llenguatge i Literatura (GRELL), 
Llorenç Comajoan, juntament 
amb Vanessa Bretxa (Centre Uni-
versitari de Sociolingüística i Co-
municació, Universitat de Barce-
lona), acaba de rebre un dels 26 
ajuts atorgats en la cinquena con-
vocatòria del programa RecerCai-
xa, impulsat per l’Obra Social la 
Caixa i l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP) 
pel projecte Impacte del model 
escolar català en la integració so-

ciocultural i lingüística de l’alum-
nat d’origen immigrat. 
 
Quin és l’objectiu del projecte? 
Quina utilitat tindrà?  
El projecte té com a objectiu ana-
litzar els processos d’integració 
en la societat catalana d’una mos-
tra d’estudiants de secundària 
d’origen immigrat. S’estudiaran 4 
temes: la composició de les seves 
xarxes socials, les seves actituds 
lingüístiques, la seva identifica-
ció amb la societat d’origen i la 
d’arribada, i el seu consum cultu-
ral. Pot ser útil per desenvolupar 
estratègies efectives de gestió 
de la diversitat en entorns esco-

les quals destaquen la Càtedra de 
Cures Pal·liatives amb l’Institut Ca-
talà d’Oncologia, dirigida pel Dr. 
Xavier Gómez Batiste-Alentorn; la 
Càtedra TIC i Salut amb la Fundació 
TicSalut, dirigida pel Dr. Francesc 
García-Cuyàs; la Càtedra de la Si-
da i Malalties Relacionades amb la 
Fundació IrsiCaixa i la Fundació de 
Lluita contra la Sida, dirigida pel Dr. 
Bonaventura Clotet; o la Càtedra 

DOCTORATS 
INDUSTRIALS, 
RECERCA  
I INNOVACIÓ

“L’objectiu és analitzar la integració a 
Catalunya d’estudiants immigrants”

Llorenç Comajoan 
Coordinador del grup GRELL, el primer  
de la UVic-UCC que obté l’ajut RecerCaixa

lars, conèixer millor la integració 
de l’alumnat autòcton i nouvin-
gut, i fer una avaluació del model 
lingüístic educatiu actual.  
 
Per quin motiu resulta impor-
tant aquest ajut? 
Primer de tot, perquè ens permet 
explotar una sèrie longitudinal de 
dades sociolingüístiques molt rica. 
El projecte ens permetrà observar 
com canvien els comportaments 
sociolingüístics dels alumnes rela-
cionats amb l’escola (composició 
de les seves xarxes socials, con-
sum cultural, actituds lingüísti-
ques i identificació etnonacional). 
En segon lloc, perquè ens centrem 
en l’alumnat d’origen immigrat i 
ens fixem en les característiques 
dels que no han seguit l’itinerari 
escolar complet i ho relacionem 
amb les seves característiques so-
ciolingüístiques. Finalment, és un 
projecte que combina diferents 
metodologies, des de l’anàlisi es-
tadística de dades quantitatives 
fins a la qualitativa de dades d’en-
trevistes amb joves al·lòctons (jo-
ves que no tenen ni el català ni el 
castellà com primera llengua).

de Bioètica de Catalunya, nascuda 
de la mà de la UVic-UCC i la Funda-
ció Grífols, amb la Dra. Victòria 
Camps com a titular i Núria Terri-
bas com a directora. 

Centres de recerca i de  
transferència de coneixement 
Actualment la Universitat de Vic 
-Universitat Central de Catalunya 
compta amb tres centres de re-

cerca, el Centre d’Estudis Interdis-
ciplinaris de Gènere (CEIG), que 
està situat al campus de Torre 
dels Frares; el Centre d’Estudis 
Sanitaris i Socials (CESS), al cam-
pus Miramarges; i el Centre Tec-
nològic en Biodiversitat, Ecologia, 
Tecnologia i Gestió Ambiental i 
Alimentària (CT BETA) - Centre 
TECNIO, que també està situat al 
campus Torre dels Frares.


